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P~ulu~ WeftBs~e~~
Gas- & Vattenledningsentreprenör,

Kontor och Verkstad:
stockholm, Hamngatan N:o 6.

Telefon N:o 4829.
Verkställer uppsättningar och reparationer af Ångmaskiner, Axel-

ledningar, Snällpressar, Lokomobilmaskiner och Tröskverk, samt
förfärdigar: Excenterpressar och gröfre Saxar för jern- och plåtarbeten.
Jernsängar af flere modeller. Skepps- och Byggnadssmiden af alla
slag. Svartsmiden, såväl Jern som Stål. Möbelvag:nar, Drag- och
Skeppskärror af Jern. Gas-, Vatten-, Ring-, Aflopps- och Värme-
ledningar samt tillverkar Lysapparater rör gas.

Post- och Talegrafadress: Paulus Wenngren, Stockholm.

Kilanda prisbelönta Mafregryn,
särdeles omtyckta för sin fina arom och goda smak och tillverkade efter

ny utmärkt metod.

Dietiskt Ha f r e mj ö I
af K:ilanda SlUeri's prisbelönta tillverkning,

ångprepareradt och finsiktadt samt af Herrar Läkare synnerligen rekommenderad t
såsom ett närande och kraftigt födoämne såväl för äldre, friska personer och barn,
som för dem, hvilka lida af allmän svaghet, rubbad matsmältning och magkatarr m. m.

Säljas i parti och minut hos
c. A.•.Akerb..olm,

Götgatan N:o 28.
I afseende på egenskaperna hos dessa fabrikater åberopas följande utlåtande:

Anmodad att lemna ett utlåtande öfver vid KlJanda Säteri efter särskild metod beredda mjöl
och gryn af hafre, torde jag endast behöfva fasta uppmärksamheten derpä :

1:0 att dessa preparater genom ångkokning eller s. k. förvälling, efter vid Kilanda Säteri
särskild t inventerad ny metod, och omsorgsfull beredning i öfrigt äro lättkoktare och helsosammare än
vanliga hafreberedningar ;

2:0 att hafren enligt de största kemisters analyser innehåller mera socker och fettämnen samt
flere proteinföreningar än våra öfriga sädesarter. och att den sålunda

3:0 med afseende på värme och fettalstran samt kött- och blodbildande egenskaper har en hög
rang bland sädesarterna;

4:0 att hafrens stärkelsekorn äro mindre och mera kompakta samt sålunda bilda mindre väder
än andra stärkelsesorter ; samt

ö:o att anrättningar af detta slags hafl'emjöl och g"yn äro mycket lämpligare födoamnen,
såväl för friska personer som synnerligen föl' barn och sjuka, än af de flesta andra mjöl- och gryn·
sorter. Göteborg den 30 Januari 1888. c. Forssenius,.

Med. Dok,tm', f. d. Stadsläkare.

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.
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Gas- & Vattenledningsentreprenör,

Kontor & Verkstad:

8 Mästersamuelsgatan 8.

Verkställer
I

Gas-, Vatten- & A:6.oppsledningar,
Ringledningar

samt reparationer derå, och i öfrigt alla. sorters

Jern-, Koppar- & ]Ietallarbeten.
Allm. Telefon 85 49.

LOUIS GUILLETMOTS TÅND~Tl~KOR

(i röda askar)
hos de Hesta Speceri- och Tobakshandlare

i Stockholm och i landsorten.
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.TJULANDER & C:o,

55 Drottninggatan 55.

Lager af Äkta Utländska Viner och Spirituosa.
Allm. Telefon 5089.
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Lärftskramhandel,
Etablerad 1854,

Allrn. Telefon 58 10.

IriqWI SJöbll'ahJ~
]Oam.., :rdsir.., S al oDi.

Etablerad 1869.

Förfärdigar alla slags
Fruntimmershårarbeten. Brudklädsel arrangeras.

<':>bs! Gammalt hår emottages till färgning efter ny metod, af
mig personligen i utlandet Inhemtad,

3 Biblioteksgatan 3Obs! I hörnet af Mäster-8amuelsgatan.

Allm. Telefon N:o 70 18.
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Expedi-
tionstid
10-3.

Mynttorget N:o 1.

Innehafvare:

Erik. Berglund, Ernst Hellstedt,
Jur. utr. kand., v. Häradshöfd. Grosshandlare.

Inkasseringar, Juridiska uppdrag samt Upplysningar
om firmors och affärsmäns solidite på alla platser inom

Sverige och utlandet.

Prospekt på begäran.

!!~mAMO:R:m~
KÖRSNÄR.

Lager af alla sorters

Palsvaror, Hattar och Mössor.
STOCKHOLM,

ö9 Drottninggatan 59. 18 II Hamngatan 18B.

Beställningar emottagas å allt hvad till affären hörer.

Allm Telefon 5826.
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~UD~R~ NYA GULDLI~T-AKTI~BOLAG,
Fabrik och Kontor: Tunnelgatan 12.

Butik: Malmskilnadsgatan 38.

Lag er af:

Ram- och Tapetlister.
Gardinbräden, raka och svängda.
Gardinkäppar med ringar och konsoler, samt
Rosetter och Fotografiramar.
Ramar hopskäras och taflor insättas billigt.

Allm. Telefon 50 76.

18 Lilla Nygatan 18..

Nederlag af Lessebo pappersbruks tillverkningar:
Handgjordt Protokoll- och Skrifpapper (Bikupan),

» Postpapper 4:0 och 8:0,
» Ritpapper,
» Obligations-, Aktie- och Vexelpapper,

Maskingjordt Post-, Skrif-, Tryck-, Läsk-, Olifant- och Kardus-
papper.

Specialitet: Rent animaliskt limmadt lumppapper, fritt från
främmande inblandningar.

Erhöll törsta priset vid Allmänna Skandlna-
viska Industri-Utställningen i Köpenhamn 1888.

Fabrikens papper finnes hos alla välfournerade pappers-
handlare.
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a -.Eei ~ =-i-

iFredrik Sundström
:I StockhOl:r.r.l..

I
I
I
'ill~I Allm. Telef.

:I
I:I
I

G. R. Feychting,
~ . STOCKHOLM. P>tJ
ro~ ~~~ :'0
~~ Välsorteradt lager af jernvaror. ~~

~ ~ Specialite : Svenska arbeten från såväl Eskilstuna 3' ~.
...•8 g'~
.5 ~ som andra orter. ~ CItl
~z ro~
O~ ~~
~ ~ Särskildt framhålles ro ~
""~ M d ~::s~ öbel- och Byggna sbeslag,

Verktyg, Husgeråd, Saxar, Knifvar, Selbeslag, ~
samt Gjutgods från Husqvarna.
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Brännkyrkagatan 2 (söder),

Etabl. 1863.

Tillverkning af:

Prima raffinad i sorterad topp,
Bitsocker m. m. af Colonial-råsocker.

Telefon: Bell och Allm. 3410.

Fru Wilhelmina Almgren,
född Ohlsson',(i)~Xj

~ Prisbelönt i
i i i
~ Stockholm ~

~ 1866, !--
St.ock:holn::l.,

N:o 1 Klara Östra Kyrkogata,

förfärdigar alla sorters

Guld-, Silfver- och Silkes-Broderier,
såsom Messhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Hand- & Psalm-
böcker, Fanor, Standar er, Vapen, Ordensdekorationer, Uniformer, Scha-
braker, Möbler, Klädningar, Monogramer, Bokstäfver till Mössor, Krans-
och Bukettband D1, m. Beställningar å Prestkappor, Mess-skjortor och
Altardukar emottagas äfven.

Broderier transporteras och renoveras.
Lektioner gifvas per timme, månad, eller längre tid. Eleven får

dervid uteslutande sy å egna arbeten, samt rita och uppsätta desamma.
Allm. Telefon 7257.
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.:~d~Biaaeka
Konst- och Skönfär~eri & Kemiska Tvättanstalt
emottuger till färgning eller tvättning allting, hörande till Herr-
och Damtoiletten, och garanterar för utmärkt välgjordt arbete .

.Rockar,
Byxor och Västar,
Schalar och Baja-

r.; ~
derer, ~

Borddukar,
Klädningar, Kappor,
Halsdukar,

Gardiner,
Möbeltyger, Schagg,
Hattar och Plymer,
Spetsar,
Flor och Band,
Schaletter

m. m.

OBS. Herr- och Damkläder behöt'va ej söndersprättas.

Alla slags siden färgas utmärkt väl (a la Resort) och erhålla
tygerna ett vackert och nytt utseende.

Postadress: f d. Risack.
Bodar: Drottninggatan 53.

Kornhamnstorg 61.

Fabrik och Mottagning: Grefthuregatan 30 a.

Order ifrån Landsorten expedieras skyndsamt.
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_~ 24 MÄSTERSAMUELSGATAN 24

utför Plåtslageriarbeten, Taktäckningar med koppar,
skiffer, zink samt galvaniserad och svart plåt.

Spis- och kaminrör, Röksugare, Takstrykningar ooh
_ Reparationer m. m.

Förfärdigar alla sorters Bleck-, Koppar-, Zink- och Mes-
singsarbeten, samt alla slags Metalltryckning.

Rustningar m. fl. arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och
Jernvägssignal-Lyktor, Lampor, Fotogenkök och

Kokkärl m. m.
Badkar och Duschapparater.

Förtenning med rent Engelskt tenn alla dagar.
OBS. Beställningar från landsorten emottagas.

24 lVIäster-Sam. uelsgatan. 24.

C. J..Palmqvist.
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I. R. Rocamora
Allm. Telefon

6920. Stockholm Telegr.-Adress:
Rocamora, Stockholm.

5 Klara Norra Kyrkogata 5.

:Maskiner för alla yrken.
Specialmaskiner för alla ändamål' och för

uppdrifvande af

Nya industrigrenar inom Sverige.
Gas- och Fotogenmaskiner för den mindre

industrien .
.Alla finare verktyg för mekaniska verk-

städer m. m.
Emaljerade skyltar för gator, teatrar, bolag,

ensk firmor m. m.
Order å lampor, lampdelar m. m. upptagas för

Gebr. Wolffs lampfabrik, Neheim.
Förnicklad-, förkopprad- & förmessingad zink-,

bleck- & jernplät för olika ändamål.

Obe.l 15 llIedaljer å ltIaskinutställningen
i Stockholm 1886.

I. R. Roca:m.ora,
S'tockhohn, ,

Klara Norra Kyrkogata 5.
3
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N. HENNINGS &. C~J
STO'CKHOL1'4,

Kontor: Kungsgatan 24, ..

:a-rädgärd,
~3 Bryggaregatan . 33.

Riks- Telefon.
Allm. Telefon 5268. Bell Telefon 1166.

Lager och försäljning af:

TRÄ VAROR, Hyfladt golfträ, Hyflade bräder,
Foder, Socklar, Paneler, Karmträ, Bågträ,
Lister, Ohyflad Plank och Bräder, Låd-
bräder, Reglar 'och Läkt JU.. m.

DÖRRAR, Enkel-· och Deuxbattants-, Hel- och
Halffranska Garderobs- och Jalousi-dörrar i
vanliga storlekar.

CEMENT, 1.ma Portlands-Oement.
SALTGLASERADE' LER-RÖR, och Brunnar, ,

Krubbor. och Trottoirsten i flera storlekar.
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RORSTRANDS AKTIEBOLAG,
STOCKHOLM,

rekommenderar sina tillverkningar

af äkta och oäkta

porslin, fajans, majolika, kakelugnar,
m. m., m. m.

I utställningslokalerna vid Stureplanen och vid fabriken förevisas
och försäljas fabrikens rikhaltiga urval af enklare och dyrbarare bords-,
desert-, kaffe- och te-serviser af oäkta och äkta porslin i rik mång-
fald af mönster; af tvättserviser i nya och vexlande former; af vanliga
hushållsporsliner, samt af kakelugnar och spislar såväl enkla och
billiga som dyrbarare.

Dessutom tillhandahållas fabrikens tillverkningar hos herrar J. O.
Lundqvist, Drottninggatan 35 och Stureplan 1, Gott/r. Nygren, Öfre
Munkbron. Jos. Leja, Regeringsgatan 5, P. G. Bjurström, Drottning-
gatan 51, G. Johanson, Regeringsgatan 24, Bröderna Åhgren, Hamn-
gatan 5 B, Rob. Carlsson, Humlegårdsgatan 4, L.J. Warodell ~ 0:0,
Riddarhustorget, W. Unman, Kungsgatan 12, O. Ljung, Östermalms
Saluhall, J.' G. Jonsson & 0:0, Jerntorget 80, Emil Uddenberg, Brunke-
bergstorg 11, M. Åhlund, Kungsgatan 8, Joh. Sanclberg, Hamngatan 1 B,
Storgatan 3 och Humlegärdsgatan 2, Josephson &- Åhgren, Drottning'
gatan 10 och 13, .B. Themen, Österlänggatan 24, S. Heclblacl, Munkbro-
gatan 9, H. Johnson, Stora Badstugatan 42, S. Lundberg, Mälare
torget 8, Judith Engeström, Kornhamnstorg 49, W. Andersson, Drott-
ninggatan 77, samt i de flesta öfriga porslinsbtttilcer i staden.

Proflager för återförsäljare finnes deremot endast vid fabriken.
Vid fabriken tillverkas och försäljes äfven preparerad, ny-beredd

gips af utmärkt beskaffenhet.
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Damhårarb eten
(vackra och välgjorda) af renaste, preparerade hår, i alla
färger, till de billigaste priser i riket, såsom Damperu-
ker fr. 15 kr., Lösbenor fr. 5 kr., Flätor fr. 3 kr., Chig-
noner fr. 4: kr., Hårknutar fr. 2 kr., lösa Luggar fr. 2
kr., Hårbubblor fr. 50 öre, Valkar fr. 25 öre, Teater-
peruker fr. 8 kr., Fantasi- och Kostymperuker fr. 5
kr., m. m., m. m.

Beställningar utföras skyndsamt och med noggrannhet,
reparationer å alla slags Damhårarbeten verkställas tillika
med färgningar.

Alla arbeten tillverkas på silke, hvarför de blifva lätta,
mjuka och behagliga.

Arbeten tillverkade hos oss, färgas gratis, då så
erfordras.

OBS. Som vi ej gifva några upplysningar om hvad
slags arbeten den eller den bestält hos oss, behagade man
med fullt förtroende vända sig till oss vid behof af löshår.

OBS. Något slags imitationshår användes ej hos oss
vid fabrikationen af hårarbeten.

Brudklädsel och DaILl.frisering verk-
ställes såväl i tieramen SOILl.i våra lo-
kaler.

Herr och Fru E. M AL M BERG, Damfrisörer,
Hamngatan 18 A vid Kungsträdgården och

Engelbre~tsgatan 5 vid Humlegården.

Etablerade 1871. Telefon 15094.
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w. WIKLUND S METALLFABRIK,
4:2, 4:4:Gamla Kungsholmsbrogatan 4:2, 4:4:,

STOCKHOLM.
Förfärdigar

med soliditet och af bästa materiel:

Gas-, Vatten-, Allopps-, Ång- & Värmeledningar,
I Elektriska Ringledningar~

ffi o. ...,
ID A.sklednlngar, w
rn Fullständiga Badrum., ~

med förbättrad konstruktion af ~.. ~J1 :E3adka:rr.l.inermed Var:rr.l.duschledning, (I)
O :E31andnings. och Duschkranar ; •..•m Mätapparater och Pumpar för Spirituosa; ~

cD Kyrkkronor och andra Lysapparater för gas- och elektrisk belys- g
ft ning; Prydnads- och Galanteriartiklar i cuivre poli, ••

• samt i öfrigt alla slags (()

~ Metallarbeten. m
rl I

~ Försäljer
från lager till billigaste pris:

Jernrör, Rördeiar, Kranar
och alla öfriga artiklar för gas, vatten och ånga,

Stenrör och Rörbrunnar,
samt all annan materiel för afIoppsledning,

Vattenkastare, Brandposter, Afstänguingsventiler,
Brandhufvud, Strålrör, Slangar,

Oasleronor, Tak- &; Väggarmar,
Kupor, Brännare, Ringledningsmateriel, Kakelugnssmide,

Dörrhandtag & Dörrfjedrar,
Kläd- & Hatthängare,

Paraply-, 'I'ändstlcks- & Eldställ, m. m. m. m.
Priskuranter sändas .~på begäran och förfrågningar besvaras omgående.
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- .Magnnsons Korkfabrik,
STOCH:n:OL~t:,

6 Holländaregatan 6.

Till verkar och försäljer:

Vinkor~, Punschkork,
Perterkork, ; Ölkork,
Soda- och Mineralvattenkork,
Aseptinkork, . - Medicinkork,
Fatkork, . Sprundkork.

Tabell- och .Räknebyrån
utför alla slags uppdrag,' som röra upprättandet af tabeller,
tabellariska öfversigter och diagrammer, pensions- och lifföl'säk·
ringskalkyler. uppgörandet af reduktions- och' förvandlingstabeller,
sifferrevision af räkenskaper, korrekturläsning af siffertabetler,
beräkning af siffervärden efter uppqifna formler, utdrag af siffer-
uppgifter ur utländska arbeten m. m. Uppdragen mottagas af
Professor R. Rubenson,antingen efter öfverenskommelseper tele-
fon (Allm. t. 44 03) eller i hans bostad, Kungsgatan31, 2 tro upp,
der han träffas före 10 f. m. och efter 4 e. m. Äfven från lands-
orten emoUagasbenägna uppdrag, om bref härom ställas till

Prof. R,. Rubenson,
adress: Vetenskaps-Akademien, Stockholm.
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I~nlkrifninal~ ~
, och

~~

Ofv~rlittniJnalb1r&~
Stora Nygatan N:o 5, 2 tre

Öppen kl. 1/210-1/24.

Verkställer reuskrifning, öfversättning, rund-
skrift, kopiering af kartor m, m. '

C.C. SPORRONG&C:o
Knapp- och Metallvarufabrikanter,

Specialite :

Uniforms-Effekter
och

Finare Bronsarbeten.
'28 Regeringsgatan 28,

STOCKHOLM.
, Allmänna Telefon 51 30.
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.PRIVAT-JURISTER,
v. HäradshöfdingarneNYCANDER &'FAHLCRANT~

Ombud för Stockholms och Göteborgs Köpmanna-Föreningar,

STOCKHOLM,
Stortourkobrinicen. 9.

.(Bell N:o 285.) (Allm. N:o 8040.)

V. Häradshöfd. G. E. Fahlcrantz träffas äfvenkl, 5-1(27
e. m. i sin bostad, tornhuset vid Mariahissen.

, .

F. KAEDI"NG,
KONGL. HO~SKRIDDARR

8 Norra Smedjegatan 8
Stockholm.

-, -,

Rekommenderar sitt moderna, solida och

vackra varulager af in- och utländska tyger af

utmär-kt- beskaffenhet..· Modernt, elegant och

solidt arbete, i förening med moderata priser.
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XIL LILJESTRÖIl
STOCKHOLM

N:o 20 Lilla Vattugatan N:o 20.

Inkasso- och Juridisk Affårsbyrå.
Rättegångar, Inkasseringar, Konkurs- och

Sterbhusutredningar utföras.

Alla slags handlingar uppsättas laggiltigt, som Kontrak-
ter, Köpeafhandlingar, Testamenten, Äktenskapsförord m. m.

Kreditförfrågningar besvaras.
Arvode billigt och efter öfverenskommelse.
Från landsorten sändna uppdrag skola åtföljas af remissa.

Mottagningstid9-10 f. m., 4-6 e. m.
Kontorstid 9-2. Telefon 4508.

AXEL PETTERSONS
Likkistfabrik och Begrafningsbyrå,

32 A Götgatan 32 A.
Telefon N:o 3179.

Ombesörjer allt som tillhör begrafningar fort och billigt.

Lager af välgjorda
Ek- och Furukistor, Svepningar, Svepningsartildar

m. m., allt till fabrikspris.
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e. O.: Notarie i Svea Hofr-ätt, t. f. Notarius Publicus,

Oscar Almq vists efterträdare.
. .

Rättegångar, inkasseringar, utredningar, kon-
sultationer, uppsättande af handlingar jemte alla de
förrättningar, som enligt l~g tillkomma Notarius
Publicus.

Kontor: 8 Munkbrogatan.
Personlig mottagningstid '1210-11, 2-3. Kontorstid 9-5.

S"toekbolm

Malmtorgsgatan
Lager af

8

m. m. till lägsta priser.

; Allm: Telefon .64 58.
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e 'clefon 62 96.
"

~~

TH~SCJiIOTT~
Blnmsterfa brikant,

Etablerad 1868. Etablerad 1868.

Artificiella Blommor

7 Hamngatan 7,
rekommenderar sitt stora

rikhaltiga lager af' alla slags
förarbetade

för damtoiletten, buketter och
växter till vaser och bords-
prydnader samt dekorerande af
festlokaler ombesörjes smak-

fullt och billigt.

Kransar & Buketter
till begrafningar, i stort urval

till fabrikspris.

Obs. Reparationer verkställas skyndsamt och billigt.
.Adlt: till låga, men bestämda priser.

Vid partihandel stor rabatt.
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REINH.V. RAMSTEDT J:rs
Försälj ning

i minut till fabrikspris uti .

Klädes boden,
hörnet af Storkyrkobrinken och Vesterlånggatan,

samt i parti och i kommission

Drags Aktiebolags i .Norrköping
Yllefabrikater

,

å Kontoret Storkyrkobrinken N:o9,
2 tro upp.

Telefon till boden: Allmänna N:r 2509.

Telefon till kontoret: Allmänna N:r 8117.
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Södra
Gature nh ållni ng s-Föreni ng en.

Kontor:
Högbergsgatan 27 B, ned. botten.

All:I11. telefon 31 66.
o

Atager sig renhållning af gator och

gårdar å Södermalm till billigaste
.pnsor.

Föreningen åtager sig äfven rengöring

af källare och vindar.

Södra Gaturenhållnings-Föreningen.
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H o s

W A H L I N & C:o, Stockholm,
.. . . I

Hnfvndkontor: Osterlånggatan 1. Afdelningskontor: .N:a Blasieholmshamnen 1,
Bell Telefon N:r 139. Allm. Telefon N:r 2427. Rikstelefon 346,

I

HÖGANÄS STENKrÖ[S-BOLAGS
eldfasta sten, saltglacerade Lerrör & Lerkärl m. m.

SKÅNSKA CEMENT-AKTIE-BOLAGETS
Lomma Portland Cement.

ADRIANCE PLATT & C:o
»Buckeye» Slåtter- då Skördemaskiner.

, p R E.~ S E N N.~~ G A R.
ARTIFICIELLA GODNINGSA~NEN, ALLA SLAG.

Linfrökakor, Rapskakor, cocosnöt!akOr, Solrosfrökakor
. ' . och andra kraftfode ämnen.

TOMLINSON & HAYWARDS >,GLYCERIN-BAD»
och

TOML~SON & ~:is »SMqRPUL~R»,
OSTLOPE, SMOR OCH I OSTF ARG.

BOWICKS'-RESTORINE OCH LACTINA.
VASELIN OCH ORIGINAL CARBOLlNEUM.

Munksjö Asfalt-takpapp och Förhydningspapp.
Byggnadsspik, alla slag.

VULCANOLJA OCH BOMOLJA..

-ASTARA,
Rysk Mineral-m1skin olja.

RÖDFÄRG, TAKSPÅNSOLJA, ,ASFALT.TJÄRA
och andra bestryknings o jor, m. m.

Priskuranter sändas å begäran.
Obs. Den Irsta April flyttas hufvu kontoret till Norra Blasie-

holmshamnen7, hörnet af Teatergatan '.
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PaulU. Bergström,·
Skrädderiaffär & Klädeshandel,

14 Hö torge t 14,
Stockholm..

Stort lager af Manskläder samt Norrköpings Kläden,
Dofflar & Korderojer till fabrikspriser.

Beställningar å alla slags Herr- & Gosskläder utföres
skyndsamt och väl till billigaste priser.

OBS. Modern snitt.

Filial:

11 Hötorget 11.
Lager af Väfnader, Klädningstyger, Bolstervar, Lakans-

väfnader, Sängtäcken, Filtar, Hästtäcken, Säckar. Tricot-
varor samt alla sorters Arbetskläder till billigaste fabriks-
pnser.

14 dl:11 Hötorget 14 dl:11.
Telefon 5316.
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Stockholms Massage-Institut.
Mäster-Sa:rnuelsgatan 19, n. D.

andra huset från Regeringsgatan.

Massage, Sjukgymnastik, Elektricitet.
Öppet från medlet af September till medlet af Maj

för Herrar: kl. 8-10 f. m., 1/23-1/25 e. m,
för Damer: kl. 11-1 midd.

Massage äfven på andra tider enligt öfverenskommelse.

Afgift för Massage: 1 a 2 kr. pr seance ; Sjukgymnastik 25 kr.
pr månad; Elektricitet 1 kr. pr seanee,

Konsultanter vid Institutet:

Dr S. v. Hofsten. Dr E. S. Perman.

Institutet är beqvämt beläget på nedra botten och består af ett
Tum för- konsultation och elektricitetsbebandling, en sal för sjukgymna-
stik, tvenne Tum för massage och dessutom en tidnings- och läse-
salong.

Institutet, ej beräknad t för- något stort antal patienter, erbjuder
just derigenom fördelen, att en så mycket noggrannare omsorg kan
egnas åt hvarje särskild patient.

Bland sjukdomar, som med stor utsigt -till lyckligt resultat vid
Institutet företrädesvis behandlas äro: allmän och partiel svaghet och
jörlamningar,. allmän blodbrist (äfven blodbrist i hjernan) ; rubbnin-
gm' i blodcirkulationen ; otillräcklig utbildning aj bröstkorgen (anlag till
lungsot); svaghet i lungornas uerkeamhet ; oordningar i hjertverksam·
heten; oordningar i matsmältningsorganerne (dyspepsi, kronisk mag-
och tarmkatarr, kronisk förstoppning och diarrhe): rheumatiska ajfectio-
ner; ledvrickning och jöljder derutaf ; ledstyjhet,. nervverk i olika delar
aj kroppen ; nerosoaqhet; Ryggradskrökningar samt missbildning i extre-
miteterne ,. vissa jall aj sömnlijshet m. m.

Prof. Dl' A. G~ Berglind. Dr E. A. Enblad.
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Stockholms

Husbyggnads- och Repa,l'atiollsaffål'
Norrtullsgatan 1 C.

Åtager sig alla till byggnadsyrket hörande arbeten,
såsom uppförande af nya och förändring af gamla hus"

samt utför alla större och mindre reparationer
till de billigaste priser.

<>bs. Förslag och kostnadsberäkningar till ändringar och,•reparationer göras vid anmodan gratis. .

Allm. Tel. 7488. C. F. LIGNELL,
Byggmästare.

Tillverkar och försäljer:
Plåtsax för 4 mm. plåt
& tråd - ytterst använd-

_ bart verktyg å alla slags
verkstäder för jern- & metallarbeten.

Koniska stålpinnar för maskinverkstäder, etc.
Diverse ändamålsenliga artiklar i jern & messing för bostäder).

& hemmen; delvis af egen, ny konstruktion. Profver kunna beses å verk-.
stads kontoret, kl. 12-2 & 5-7, utom Lördagar.

Beställningar & Rl:lparationer utföras fermt och billigt.

D. W. MATTHIESEN.
:Mek. Verkstad

för

Bp e ei al arti k.la I',

Stockholm, f2~"c"

Linnegatan 65,
nära Grefgatan.

4
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HENRIK DAHN'S
Aseptinfabrikater,

patenterade och prisbelönta vid 7 verldsutställningar, utmärkt
vitsordade af framstående medicine professorerna

Lister (Edinburg), Mosetig-Moorhof (Wien),
Mesterton (Upsala) m. fl.

Amykos för ToileUen,
Koncentrerad Amykos,
Enkel & Dubbel Aseptin.

Tvålfabrikater,
Koncentrerad Amykostvål,
Äkta Aseptintvål,
Glycerintvål,
Victoriatvål,
Opoponaxtvål,
Mandeltvål,
Medicinska Tvålar m. m.

Varnas för efterapningar.
Till salu hos alla väl försedda Handlande och Apotekare.
I parti hos

Emil Fredrikson,
Agent för Henrik Gahn's Aseptin-

Amykos-Aktiebolag.
Kontor och Lager: Telegrafgränd 1.

Allm. Telefon 53 18.
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CARL PIHL
47 Vesterlånggatan 47

&
46 Prestgatan 46.

Partilager af

IN- & UTLÄNDSKA

Cigarrer, Cigarretter & Tohak.:

Snus från Pattar Swartz.
Näfverdosor

af svensk tillverkning.

Vulkan's tändstickor .
.Generalagent i Sverige för:

Jean Vouris, Dresden & S:t Petersburg,

Konr. Langaard, Christiania.

Brand-, Lif- & Olycksfallsförsäkrings-Agentur.

Telefon 26 60.
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~~~~~~~~b5P~~SWrnm

m ~ ~ISVENSKA P~~F ABRIKEN,I
~ STOCKHOLM, I
l{ Hamngatan 15. mm
l{ Till verkar och försälj er: mmI Svenska Stålpennor. I
i ~
~ ~I ~
I ~
Im. fl. sorter ~f bästa svenska stål; i pris och qvalite iI fnllt jemförliga med de bästa utländska sorler. !
I Br o n sp en n o r , ::
I Ingeniör KNUT ERICSSONS patent. l*Ul
liM Bronspennan angripes ej af bläcket. l!JJi1
l!:ffi1 En bronspenna motsvarar alltså flere stålpennor. rrillJ
I Den löper lätt och behagligt på papperet och när- mm
~ mar sig i detta fall gåspennan. mm
[[00 Pennorna rörsäljas hos de flesta bok- OC]l diversehandlande. mm
~~~~~~~~~




